
                                                                  

Fenntarthatósági Témahét a BOOKR Kids-nél 
2019. március 18-22. 

 
A BOOKR Suli kifejezetten intézmények számára megalkotott digitális, interaktív mese-, vers- és 
mondókagyűjtemény, amely hozzájárul az anyanyelvi és a digitális kompetencia fejlesztéséhez, 
egyúttal motiválja az olvasóvá nevelést, és támogatja a készségszintű olvasást és a szövegértést.              
Az interaktív történetek ötvözik a hangoskönyvek, az animált e-könyvek és a képességfejlesztő 
játékok jellemzőit. Támogatják az anyanyelvi és a digitális kompetenciák fejlesztését, egyúttal 
motiválják az olvasóvá nevelést, és a készségszintű olvasást, mely a szövegértés alapja.  
 

A Fenntarthatósági Témahétre kizárólag olyan meséket választottunk ki, melyek kapcsolódnak a 
témához: 
 

1. Vízcsepp - Tasi Katalin 
2. Az Illatok és Hangok Őrzője - Maros Krisztina 
3. Samu - Az életmentő 
4. Gufó a fák ünnepén - Lanczkor Gábor 
5. Időjárás 30 másodpercben - Jen Green 
6. Rovarok 30 másodpercben - Anna Claybourne  
7. Sas és az ember - Aranyosi Ervin, Bodnár Katalin, Horváth Márton 
8. Fecskemese - Vajda Éva 
9. Tiny Tusk, The Banana Superhighway - Suzanne Till & Kirsten Wild 
10. Fedezd fel óceán - Lonely Planet 
11. Fedezd fel Dzsungel - Lonely Planet 
12. Kuka művek: A legszebb kukásautó 1. - Zöld Panna 
13. Kuka művek: A legszebb kukásautó 2. - Zöld Panna 
14. Kerek esztendő - Kormos István 

 

BOOKR Kids a Fenntarthatósági Témahéten: 
 
A BOOKR Suliban három héten keresztül, március 11-29. között 
ingyenes hozzáférést biztosítunk a Fenntarthatósági Témahét 
témájához kapcsolódó animált, interaktív meséinkhez. A témahét 
ideje alatt a pedagógusok és diákok kiemelt, dedikált polcon 
érhetik el a fent felsorolt könyveket. Az órai alkalmazás 
elősegítésére segédanyaggal is készülünk. 
 

A BOOKR Kids könyvek elérhetősége a Fenntarthatósági Témahét ideje alatt: 
Igényeljen ingyenes kódot a BOOKR Sulihoz március 11-től honlapunkon és az üzenetben tüntesse 
fel, hogy FTH. (honlapcím: https://bookrkids.com/iskolaknak#contact ) 
 

A kód beváltásának menete: 
1. Töltse le ingyenesen, a Google Play áruházból a BOOKR Suli alkalmazást okoseszközére. 
2. Nyissa meg a letöltött BOOKR Suli alkalmazást, majd írja be a kapott 16 számjegyű kódot. 
3. A főképernyőn válassza ki a 3-4. osztályt, majd keresse a Fenntarthatósági Témahét 

elnevezésű polcot. 

https://bookrkids.com/iskolaknak
https://bookrkids.com/iskolaknak#contact
https://bookrkids.com/iskolaknak#contact
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bookrkids.edu

